
České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. , SŽDC, s.o. a Odborové sdružení železničářů 
P R O P O Z I C E 

 obvodního turnaje železničářů ve stolním tenise mužů a žen pro rok 2013 a 
obvodního turnaje železničářů nad 45 let ve stolním tenise mužů a žen pro rok 2013 

 
1. Pořadatel: Odborové sdružení železničářů ve spolupráci s ČD, a.s. , ČD Cargo, a.s.  

a SŽDC, s.o.Organizačně zajišťuje RSK OSŽ  Praha 
Sportovní akce se koná s příspěvkem ze SF ČD, a.s., SF ČD Cargo, a.s.,  
C-FKSP SŽDC, s.o. a prostředků OSŽ. 

 
2. Termín a místo konání: pátek 25.1. 2013 v herně TTC ELIZZA Praha začátek v 10.00 hod. 
                                                    Mikulova 1583, Praha 4 Jižní Město   (od 9.00 možnost rozehrání)  
3. Řízení turnaje:             Čestný ředitel   - Cibulka František, přednosta OŘ SŽDC Praha hlavní n. 
    Ředitel    - Paleček Miloš, tajemník  PV OSŽ SŽDC, s.o. 
                                              Technický ředitel  - Vrážel Jiří, člen RSK Praha 
    Hlavní rozhodčí  - Pavelka Josef, Vožický Bohumil    
                                              Organizační pracovníci  - Kotaška Josef, Fidler Pavel 
 
 4. Doprava:   metrem – trasa „C“, směr Háje, výstup stanice „Opatov“,  

 dále pěšky cca 5 - 10 minut, od metra směrem do sídliště k základní škole,  
 po cca 100 m herna stolního tenisu 

              

5. Podmínky účasti:                  Pravidla jsou stanovena směrnicemi pro organizování a financování sportovních akcí  
zaměstnavatelů. Bližší pravidla účasti, prokázání oprávněnosti startu a úhrady 
nákladů jsou uvedena v přiložené tabulce „Pravidla účasti na sportovních akcích 
v roce 2013“. Tato soutěž je nominační na Regionální USIC 2013 v Praze, ale není 
umožněna účast rodinným příslušníkům, dětem ve věku 16 – 21 let. Účastníci SŽDC, 
s.o. se zúčastní soutěže za podmínky úhrady startovného ve výši 870,- Kč,  které  
se skládá ze stravování a  občerstvení po dobu akce, pronájmu, pojištění, nákladů                                                                                                                                         
na rozhodčí, technického zabezpečení a ostatních nutných nákladů. Účastník soutěže 
se úhradou startovného nezabývá, je věcí dohody ředitelství SŽDC, s.o. a pořadatele 
soutěže. Účastníci startují v době svého volna, bez nároku na refundaci mzdy.  

 
6. Přihlášky účastníků:        Závazné přihlášky nejpozději do 24.1.  2013 přijímá: 

Jiří Vrážel – tel: 739011597 nebo mail: vraji@centrum.cz 
 
7. Pojištění:  Účastníci mladší 65 let jsou pojištěni na základě pojistné smlouvy č. 8000552908,  

 uzavřené s CHARTIS EUROPE S.A. a OSŽ (viz. www.osz.org). Ostatní účastníci  
jsou povinni uzavřít obdobné pojištění na dobu konání akce individuelně. 

 
8. Zdravotní zabezpečení:      Zajištěno organizátorem soutěže. Každý účastník sám odpovídá 

za ověření svého zdravotního stavu lékařskou prohlídkou. 
 
9. Hrací systém: Podle počtu přihlášených skupinově, ve druhé fázi turnaje též skupinově, příp. bude 

tzv. pavouk Soutěže do 45 let i nad 45 let se uskuteční v jeden den, ale budou 
vyhodnoceny zvlášť 

 
10. Předpis, postup: Hraje se dle platných pravidel stolního tenisu a těchto propozic. 12 mužů a 6 žen  

z kategorie do 45 let i nad 45 let, postupuje do oblastního turnaje, který se bude 
konat  22.2.2013 v Praze. 

 
 
 
Za OSŽ:    Miloš Paleček, tajemník  PV OSŽ SŽDC, s.o.   ……………………………………………………. 
 
 
 
Za zaměstnavatele: František Cibulka, přednosta OŘ SŽDC Praha hlavní   ………………………………………………. 
 


